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N velas 
MALHAÇÃO ID
SEGUNDA - Bernardo afi rma que não 
sabe quem tirou a foto, mas Cristiana 
não acredita. Bruno acha que Victor está 
apaixonado por Cristiana e fi ca incomo-
dado. Emílio chega à FATI, os alunos o re-
cebem bem e riem de suas brincadeiras. 

TERÇA - Cristiana supõe que Victor es-
teja apaixonado e tenta descobrir quem 
é a menina. Antônio incentiva Bernardo 
a estudar música e aproveitar seu talen-
to. Fernandinho fi ca desapontado com o 
desprezo de Domingas. Bruno tira uma 
foto de Victor olhando para Cristiana e se 
oferece para ajudá-lo a conquistar a moça.

QUARTA - Cristiana reage surpresa ao 
pedido de Victor e diz que precisa pen-
sar. Cristiana chega angustiada em casa 
pensando no que Victor lhe disse. Paulo 
Roberto fi ca chateado por Bernardo pre-
ferir sair para comprar um violão a ir ao 
clube com a família.

QUINTA - Cristiana aceita o pedido de Vic-
tor. Bruno pede para Fernandinho ligar para 
Domingas e constata que o amigo tem razão 
para reclamar da namorada. Nanda conta 
para Antônio que Cristiana e Victor estão na-
morando. Cristiana chega ao colégio e Nanda 
fala para a irmã ir ao encontro de Victor. 

SEXTA - Bernardo se desculpa com Vic-
tor e diz que não vai mais implicar com 
Cristiana. Bernardo estranha o namoro 
de Cristiana e Victor e comenta com 
Beto. Lucca e Valentina discutem e ter-
minam o namoro.

 SÁBADO - Não há exibição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Roberto tranca as portas 
do armazém e vai embora com seus 
capangas. Gustavo fica nervoso ao 
perceber que as portas estão tranca-
das. Alcino vê Gustavo e acredita ter 
tido uma alucinação. 

TERÇA - Rose e Julieta se desesperam 
com o desaparecimento de Gustavo e 
Ferdinando tenta acalmá-la. O delega-
do Salviano informa Pompeu que seus 
clientes têm antecedentes criminais e 
que são foragidos da justiça. 

QUARTA - Rose convence Gustavo a não 
se entregar. Carlos Eduardo não dá aten-
ção à conversa e acaba brigando com 
Davi. Roberto segue Carlos Eduardo sem 
ser visto por ninguém. Rose conclui que 
Consuelo é a única esperança de Gustavo. 

QUINTA - Carlos Eduardo é pressionado 
por Verônica e Roberto a testemunhar. 
Rose, Péricles e Bené resolvem contar 
para Ernestina que Gustavo está vivo. 
Kátia fi ca inconformada por Mari não se 
declarar para Alcino.

SEXTA - Verônica mente para Gustavo, 
que fi ca confuso com a história da vilã. 
Taís vai à casa de Bené e avisa que Ve-
rônica está com Gustavo. A vilã conta a 
Gustavo que foi enganada por Alcino e 
que pode provar sua inocência. 

SABADO - Gustavo se apresenta na dele-
gacia e começa a depor. Julieta se descul-
pa com Verônica, que a abraça, deixando 
Rose incomodada. Gustavo mostra todas 
as provas que tem contra Alcino e pede 
para que a investigação seja feita  em sigilo. 

 CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Judith é surpreendida por 
Pelópidas sozinha em seu escritório. 
Edgar acompanha o desfi le e estranha 
o sumiço de Judith. Caco se destaca no 
evento de Laís. Edgar decide procurar Ju-
dith e a encontra amarrada em sua sala. 

TERÇA  - Dafne acha que Josefa se enganou 
e Dirce afi rma que nunca ouviu Jacques fa-
lar sobre os quadros. Mercedes demonstra 
estar mais próxima de Adenor e Ivonete se 
surpreende. Fabiano pede para Jandir se ves-
tir como Shirley e ir com ele à apresentação. 

QUARTA - Vicente alerta Dafne de que 
ela pode ser presa. Simone reage à ame-
aça de Edgar de lhe tirar o bebê. Espeto 
procura Simone para provar que ele e 
Picassinho são irmãos. Aluísio vai visitar 
Ada no camarim e a deixa feliz. 

QUINTA - Judith tenta convencer Pelópidas 
a soltá-los, mas ele não atende ao pedido 
de sua abelha-rainha. Bianca decide levar 
Miriam para ver Xico e ela se emociona ao 
reencontrar o macaco. O juiz vai comunicar 
sua decisão quando Miriam se manifesta. 

SEXTA - Xico abre a jaula da macaca e 
os dois fogem do pet shop. Nicholas é 
rejeitado na festa da pensão, mas Milena 
pede que ele fi que. Renan surge na casa 
de Ivonete e fi ca indignado ao saber que 
Vanessa continua com Téo. 

SÁBADO - Gabriel pede para alguém 
chamar o doutor Ernani enquanto leva 
Dafne para o hospital. Denis anda com 
os macacos pela rua e chama atenção de 
quem passa. Socorro estranha a demora 
no parto de Dafne e Jacques fi ca nervoso. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Betina se distrai com Carlos e 
bate de leve em outro carro no estaciona-
mento da academia.  Miguel avisa Rena-
ta que não poderá sair para comemorar. 
Lucas vai ao restaurante e Dora teme pela 
segurança de Garcia. Miguel chega com 
Dr. Kalil à casa de Luciana e o médico faz 
diversos testes com ela. Helena comenta 
com Alice que Luciana vai morar com eles 
na casa amarela. Gustavo reclama com 
Betina das compras que ela fez. 

TERÇA - Miguel sugere que Luciana ex-
perimente a cadeira de rodas e saia de 
casa. Silvia conta para Felipe histórias 
de Bruno quando era criança. Renata 
liga para Felipe e diz que quer encon-
trá-lo quando ele voltar ao Rio. Miguel 
lembra de quando dançou salsa com 
Luciana. Rafaela diz a Dora que quer 
que Garcia coloque seu nome em sua 
certidão de nascimento. Dora leva Rafa-
ela até a porta da escola e procura Lucas 
com os olhos. 

QUARTA - Gustavo deixa Betina na aca-
demia e fi ca enciumado. Carlos convida 
Betina para almoçar no Gengibre e ela fi ca 
nervosa. Dr. Kalil fala que as chances de Lu-
ciana voltar a andar são remotas, mas exis-
tem. Helena apoia Sandrinha a fi car com 
Benê, mas pede para ela pensar em José an-
tes de resolver alguma coisa. Leo liga para 
Ariane e pede para ela visitar Marta, que 
está muito abatida. Regina fala com Lucia-
na que ela vai se casar com um homem que 
a ama e vai ser muito feliz com ele. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, OS 
DEMAIS CAPITULOS DE “VIVER A VIDA”  
AINDA NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS

BELA, A FEIA 
SEGUNDA - Cíntia pede ajuda de Adria-
no para descobrir se Bela e Rodrigo estão 
tendo um caso. Verônica ordena que Bela 
faça seu trabalho, assim como ela fazia 
tudo para Rodrigo. Bela, no entanto, diz 
que não fará nada que não seja obrigação 
de secretária. 

TERÇA - Rodrigo se lembra que a arma 
de Ricardo está registrada no nome de 
Euzébio. Os dois acreditam que encon-
trar Euzébio seja a solução para tirar 
Vera da cadeia. Rodrigo diz ainda que 
não liga para o sumiço do diário e que 
quando encontrar Olga, 

QUARTA - Vera pede que Rodrigo 
tome cuidado, já que Ricardo é capaz 
de qualquer coisa. Verônica, atenta, vê 
Diogo entregando a peça publicitária 
para que Mariana faça a inscrição no 
festival de Cannes. 

QUINTA - Começa o julgamento de 
Vera, que está aflita por conta da 
ausência de Rodrigo. Verônica se di-
verte no julgamento. Vera conta toda 
sua história. Rodrigo e Bela continu-
am procurando Euzébio e decidem ir 
até a fazenda. 

SEXTA - Hortência e Luzia tentam ani-
mar Vera, que continua angustiada. 
Ricardo e Verônica são cercados pela 
imprensa na saída do tribunal. Ela aca-
ba com a imagem de Vera. Rodrigo fi ca 
arrasado ao saber que a mãe está em si-
tuação complicada.

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Pavão atira contra o carro 
de Laila. Bruno manda Laila parar, pois 
sabe para onde Pavão vai levar Fernan-
da. Bruno liga para Zé Formoso e afi rma 
que pode ajudá-lo a acabar com o Pa-
vão. Fernanda está insegura.

TERÇA - Bruno propõe a Lígia que eles se 
unam para localizar Tony e Fernanda. Pa-
vão cai na real e se dá conta de que perdeu 
tudo. Tony garante que eles vão recuperar 
o que ele perdeu. Furioso, Pavão fala para 
Tony que vai acabar com Zé Formoso. 

QUARTA - Fernanda e Lígia pedem para 
Tony e Bruno acabarem com a guerra. 
Luna provoca Antônia. Rafael diz a An-
tônia que ela exagerou. Antônia e Luna 
dançam uma para a outra, sem encosta-
rem uma na outra. 

QUINTA - Téo se arruma e segue para 
a clínica. Bruno diz a Paulo que liber-
tou  Tony para ele cumprir o acordo 
secreto que os dois fi zeram. Paulo está 
nervoso,  pois não sabe se acredita no 
que Bruno diz.

SEXTA - Bruno diz a Sérgio que vai re-
cuperar tudo, mas antes precisa tirar 
de Tony todas as informações sobre os 
negócios com as FARC. Téo manda Rudi 
ligar para Laila. Ele pede para Laila pas-
sar o telefone para Khalid e pergunta ao 
paquistanês se ele está disposto a impe-
dir que Tony morra. 

SÁBADO - Não há exibição.

*As tirinhas possuem um caráter exclusivamente lúdico e não fazem referência a pessoas, lugares e situações reais. Qualquer semelhança é mera coincidência.
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Efeitos
Colaterais

Essa semana,
a Ju caiu da

escada, o que
afetou a 

personalidade 
dela.

Você se transformou numa pessoa que gosta de música sertaneja, torce 
para o Palmeiras, e, pior, só bebe água com gás sabor maçã?

Mais ou menos por aí. 

Vou montar um grupo 

de funk  gospel. 

O primeiro hit vai 

ser a Dança

da Salvação.

NNNÃÃÃãããoooooo,

isso  Nãããããooooooooo...

Dança daSalvaSSão,porque você esqueceu tambémtodas as regrasdo português.

    A noite em que

  Kubrick cumprimentou
Beethoven – parte I Anderson

Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

I – Allegro ma
non troppo

Ouvíamos escalas musicais entrecortarem-se lou-
cas umas às outras. Não havia muito sentido, ape-

nas alguma beleza. Em verdade, esses ouvidos aos 
poucos se irritavam com todo aquele dinamismo 

frenético. E, se não bastasse, o gênio dispõe-se a 
perder. Arrisca-se estendendo entre nós a resis-

tência de frágeis linhas de som e apenas um ins-
trumento dá o tom da nossa conversa. 

Vem então uma explosão. Violinos e violonce-
los, clarinetes e fl autas e fagotes, trombones e 

trompetes, bumbos, pratos e triângulos, todos 
ressoando uma massa sonora sobreposta 

pelo cântico altíssimo. E aí, o que há de mal se des-
vanece e todos se libertam, se rejuvenescem, sofrem, 
lembram, esquecem, choram, se arrepiam, se em-
bebedam com a expressão de uma vida naquele 
último minuto da nona de Beethoven.
Noutro instante, fi ndada a audição, a noite invade 
o auditório e tudo volta a ser silêncio. O lendário 

guitarrista fi nlandês Timo Tolkki observa a pequena pla-
teia, não mais do que meia centena de pessoas. Em maioria, 

jovens trajando o tradicional preto com bandeiras: Iron Mai-
den, Pink Floyd, Stratovarius, Blind Guardian, Nightwish... todos 

irrequietos no modesto Centro de Convenções da Vila Pioneiro, 
em Toledo. E Tolkki guarda com os olhos as reações, mesmo as 

mais tímidas, para só depois perguntar: “O que vocês sentiram?”.
Enquanto os inquiridos encolhiam nas cadeiras, lembro que a noite, 

de fato, não começara ali.

Un poco maestoso
Deu 18h30 e nem notícia de algum 
acorde. Tolkki, um dos responsáveis 
por transformar o Stratovarius em uma 
das bandas de power metal mais impor-
tantes do mundo, e agora no comando do 
Revolution Renaissance, chegou a Toledo às 
19h30, veio direto para o hotel em Casca-
vel e só então voltou a Toledo. Era quase 21 
horas quando o seminário de música foi aber-
to. E o que tem ele a dizer serve bem aos fãs e, 
sobretudo, aos que têm banda e querem saber 
enfrentar os desafi os da carreira.

II - Scherzo: 
Molto vivace 

- Presto
São cinco semanas viajando pelo Brasil 

com o seminário. Curitiba tem a última 
data no Brasil; de lá seguem para o Equa-

dor para mais duas datas. “Mas vou chegar 
em casa a tempo do Natal, em cima da hora, 

mas vou chegar”, Tolkki fala com calma. Gus 
Monsanto, vocalista do Revolution Renaissan-

ce, é o interprete. “Está sendo muito legal estar 
no Brasil para 17 seminários. Acho que agora pos-

so dizer que conheço mais o Brasil do que a maior 
parte de vocês. Com o Stratovarius, tocávamos 

sempre nas grandes cidades. E agora nós fomos a Be-
lém, por exemplo, e a vários outros lugares que nunca 

havíamos pensado em ir, e isso está sendo muito legal”.
A plateia ainda gélida aos poucos dava o braço a torcer. 

Timo deu uma força. “Hoje vocês são poucos aqui, mas isso 
não importa para mim. E hoje vou começar de uma maneira 
diferente. Quero que vocês cumprimentem e se apresentem 
a alguém que você não conheça e que esteja próximo a você”. 
Alguns risos e ainda um tanto de nervosismo, mas o pedido 
foi atendido. “Melhor do que o Orkut, não é?”.
“É muito estranho para mim essa época de Natal no Bra-
sil com todo esse calor. Liguei para casa tem uns dias e 
está menos vinte graus em Helsinque. Já estou a várias se-

manas nesse calor, para um escandinavo, com certeza, é 
uma experiência diferente”.

Pediu para que levantassem o braço os músicos. Quis 
saber quantos eram guitarristas, vocalistas, tecladis-

tas, bateristas, fez piada com os baixistas. Ganhou o 
público e tão logo contou a própria história e um 

pouco do que aprendeu em 25 anos de carreira.
“Ganhei a minha primeira guitarra aos oito, 

aprendi alguns acordes na escola de músi-
ca, e não demorou muito para eu achar 

que era o cara. Nós guitarristas po-
demos ser bastante arrogantes. Na 

verdade, é algo bastante comum”.
Em casa, aprendeu com os pais 

a escutar de tudo, mas o Abba 
foi a primeira grande paixão. 

“Colei 14 pôsteres do Abba 
na minha parede. E claro 

que quando co-
mecei a tocar 
as músicas de-
les fi quei mais 
convencido de 
que eu era o 
cara. Me acha-
va um presen-
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Dia propício para tratar de assuntos im-
portantes com autoridades civis e militares. 
Não entre em confl ito com fi lhos ou pais 
e pessoas que dizem ser amigas. Ótimo ao 
romance. Excesso de exigência.

Dia em que enfrentará algumas oposições 
e difi culdades impostas por parentes, fami-
liares e vizinho. Não se preocupe, pois com 
autoconfi ança e inteligência sairá vence-
dor. Bom ao casamento ou união.

Dia em que deverá tomar cuidado com 
escritos e ao assumir compromissos. Veri-
fi que antes suas condições. A saúde, nesta 
fase, necessita de maior atenção, bem 
como o campo profi ssional e social.

Dia que lhe propicia alguns resultados sa-
tisfatórios, principalmente em se tratando 
de planos para o futuro. Todavia, deverá 
desconfi ar de quem quer que seja, e evitar 
desordens que possam afetar sua moral. 

Muita atividade profi ssional e êxito nos ne-
gócios e novos empreendimentos sociais, 
estão previstos para você neste dia. Ótimo 
estado mental o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões importantes.

Tudo indica que você alcançará sucesso 
em tudo que empreender ou imaginar. Dê 
continuidade ao que tem que fazer. Faça-o 
com o máximo de entusiasmo e otimismo. 
Deixe de lado a melancolia e o pessimismo. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Deverá evitar discussão, atritos e disputas 
com autoridades e com pessoas de boa 
disposição. Por outro lado, o dia lhe é pro-
metedor de êxito em novas associações e 
no trabalho. Cuide da sua saúde. Não viaje.

Você tem inclinação para as pesquisas 
profundas, a medicina, a fi losofi a, a ciência. 
Procure convergir tudo isto para o terreno 
prático, sólido, rendoso. Não fi que no mun-
do dos sonhos. Seja sincero no amor. 

Dia que terá sucesso em tudo que está re-
lacionado com o ensino e a educação de 
crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. 
Forte tendência à especulação e muito su-
cesso nos negócios.

Pense positivamente e não se intimide dian-
te das dificuldades que terá, neste dia. Haja 
conscientemente, que conseguirá resolver 
todos os seus problemas mais sérios. Êxito 
romântico e em negócios com o sexo oposto.

Não é conveniente aventurar-se em novos 
negócios. Cuidado com o excesso de gas-
tos. Mantenha-se em suas atividades roti-
neiras e muitos benefícios receberá em bre-
ve. Seja cauteloso no campo dos negócios.

Tendência aos excessos de prazer, aos amores 
extraconjugais. Evite tais coisas para não ser 
prejudicado de um momento para o outro. 
Elevação de personalidade e das chances gerais. 
Saiba avaliar suas possibilidades e as dos outros.

CASCAVEL
Avatar

Aventura, 12anos/ legendado – dur. 
2h46. Cine JL 1: Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 
Qua. 14h20, 17h40 e 20h50. Qui 14h20. 
Cine West Side 2: Sexta/ Domingo/ Se-
gunda/ Terça e Quarta-feira às 14h15, 
17h40, 21h00. Sábado 13h00, 16h00, 
19h10, 22h10. Quinta-feira às15h00. 

Atividade Paranormal

Suspense, 12anos / Legendado – dur. 
1h25. Cine JL 2: Diariamente às 14h00, 
15h50, 17h40, 19h30 e 21h20.  

2012

Ação, 14anos/Legendado, dur.2h41. 
Cine JL 3: Diariamente às 15h00, 18h00 
e 21h00. Cine West Side 1: Sexta/ Sá-
bado/ Domingo/ Segunda/ Terça e 
Quarta-feira às16h20, 21h30. Quinta-
feira 16h40.

Lua Nova

Drama, 10anos/ Legendado – dur. 
2h10. Cine JL 4: Diariamente 14h00, 
16h30, 19h00 e 21h30. Cine West Side 
1: Sexta/ Sábado/ Domingo/ Segunda/ 
Terça e Quarta-feira 14h00 e 19h05.
Quinta-feira às 14h15.

FOZ DO IGUAÇU
Código de Conduta

Ação- 16 anos- Legendado- Duração: 
1h43. Boulevard 1: Diariamente: 20h00 
e  22h30.

 

Os Fantasmas de Scrooge

Animação/Drama/Fantasia - Livre- Du-
blado - Duração: 1h37. Boulevard 2: 
Diariamente: 17h50, 19h45 e 21h45.

 Lua Nova

Suspense/Romance/Terror - 12 anos- 
Dublado - Duração: 2:15min. Boule-
vard 3: Segunda a Sexta: 19h30 e 22h15. 
Sábado e Domingo: 17h00, 19h30 e 
22h15.

2012

Ficção - 12 anos- Legendado - Duração: 
2h40. Boulevard 4: Segunda a Sexta: 
19h00 e 22h00. Sábado e Domingo: 
16h00, 19h00 e 22h00.

 

TOLEDO
Avatar - Aventura, 12anos/ legendado 
– dur. 2h46. Cine Panambi 1: de quinta 
a quarta (dia 17 a 23 ): 15h00, 18h40 e 
21h30. Quinta dia 24: 16h10. 

Lua Nova

Suspense/Romance/Terror - 12 anos- 
Dublado - Duração: 2:15min. Cine Pa-
nambi 2: Diariamente: 19h00. Quinta 
dia 24: 14h00. 

2012

Ação, 14anos/Legendado, dur.2h41. 
Cine Panambi 2: Quinta a quarta (dia 
17 a 23 ): 21h15. Quinta dia 24: 15h30. 

Tá Chovendo Hambúrguer

Animação. Dublado. Classifi cação indi-
cativa: livre. Cine Panambi 2: Quinta a 
quarta (dia 17 a 23 ): 15h40. Quinta dia 
24: 13h40.

© Revistas COQUETEL 2008www.coquetel.com.br

Solução

BANCO 3/anu — bed — for. 5/toner. 11/sacramental. 

Maior formação
insular da

baía de Todos
os Santos (BA)

Unidade monetária
japonesa

Documento opcional
aos 16 anos

Inteiro; completo

Alegação que
inocenta o suspeito

Ismael
Silva,

sambista
carioca

A democratização
do acesso às
tecnologias

da Informação
Objetos

indispen-
sáveis à

costureira

Telúrio
(símbolo)
Para, em

inglês

Sucesso
de

Gilberto
Gil (MPB)

Norma
eclesiás-

tica

Alvo
de fiscali-
zação da
Embratur

Direções
do

trânsito

200, em
romanos
Filme de
Kurosawa

Sapo
amazônico
desprovido
de língua

Alheio
à ética

A idade
da maiori-
dade penal
no Brasil

Consoan-
tes de
"laico"

Fase
sexual
animal

Ave
insetívora
Homem de
(?): Stálin

Elemento
de algas
marinhas

Famosa
torre

italiana

Sílaba
de "anã"

Cheiro da
vazante

oceânica

Elétron
(símbolo)
Sorteio
(bras.)

André (?),
tenista

brasileiro

Conjun-
ção que
designa
exclusão

Cidade da
Zona da

Mata
mineira

Cama, em
inglês
Fazer
parar

Coluna
decorada
Intenção
dolosa

O Pedro
que amou
Domitila
de Castro

Vitamina
presen-

te na
cenoura

(?) viva,
cerca feita

com
plantas

Estado da
primeira
invasão

holandesa
Cada faixa
da piscina
olímpica

Escola de
formação
industrial
Sequer

(?)
policial:
pastor
alemão

Cartucho
para im-

pressoras
a laser

Partido
dos Traba-
lhadores
(sigla)

O rito
católico
como o
batismo

Emilinha
Borba,
cantora

brasileira

Local de
higiene

dos
alimentos
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DEZOITOANOS
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te de Deus para a humanidade. E quando a gente pensa assim o que acontece é que levamos um chute na bunda, e eu 
levei esse chute de três violistas”. Um trecho de música de Paco De Lucia, Al Di Meola e John McLaughlin ressoou 
na sala, um disco antigo, de 82. “Eu não era mais o cara. Ouvi isso e pensei: é impossível tocar desse jeito. Fiquei 
frustrado, mas a gente se comparar não é tão bom assim. Quando os ouvi pela primeira vez eu tinha dez 
anos. Esses caras tinham 45. Eu estava lá tocando Waterloo, do Abba, e eles surgem tocando 100 mil 
notas. Eu não entendia e, por isso, parei de tocar. Passei a praticar basquete”.
Depois de um ano, um riff com quatro notas mudaria o rumo da vida de Tolkki novamen-
te. “Acredito que Ritchie Blackmore seja Ritchie Blackmore em português também”. 
Não havia ouvido nada como Smoke In The Water, do Deep Purple. Virou fã in-
condicional de Blackmore, se vestia como Blackmore, agia como Blackmore 
e trocou os 14 pôsteres do Abba por 14 do guitarrista inglês. “E um das 
Panteras... eu tinha 14, então...”.
Voltou a tocar e com mais intensidade, coisa de oito horas 
por dia, matou muita aula. “Mas eu terminei meus estu-
dos, não sei por que, mas terminei” [risos]. “Ganhei 
uma Fender Stratocaster da minha mãe. Mas eu que-
ria que fosse igual à guitarra do Blackmore, então pe-
guei uma lixa e destruí o braço da guitarra, apesar de 
que eu achei, na época, que havia ficado bem bom, 
bem parecida [risos]. Minha mãe entrou no quarto e 
perguntou, ‘o que você está fazendo?’. E eu, ‘se o Ri-
tchie tem uma dessa, por que eu não?’. 
Nessa época Tolkki montou a primeira banda, o Th undeŗ  
e com ela fez alguns shows em Helsinque. Ele tinha uma ca-
miseta preta, escrito Blackmore em meio a chamas, a mãe 
dele que fez. Também começou a compor meio que umas 
cópias de Purple e Rainbow. “Foi aí que me toquei o quão le-
gal era tocar numa banda de rock. Mas tem outro lado que 
vocês não conhecem, que não é tão glamouroso assim. É mui-
to cansativo às vezes, você viaja muito e nem sempre dorme, 
não consegue descansar. Nós fi zemos os cálculos, a quantia de 
quilômetros que nós já fi zemos com essa turnê de seminários é 
como se tivéssemos dado três voltas ao redor do mundo”.
[pergunta do público] Nesse período dos 5 aos 18 anos, qual foi 
o seu contato com a música clássica? “Durante um tempo, nas 
entrevistas, eu sempre dizia que ouvia e tal, porque soava legal, 
mas, na verdade, eu não ligava para a música clássica. Isso surgiu 
mais tarde. O Purple e o Raibown têm muita infl uência da músi-
ca clássica, então, foi meio que por aí que eu comecei”.
Como foi a relação com a família quando viram que você estava 
entrando para o rock , porque ainda tem disso de ser encara-
do como algo ruim. “Eu tive uma mãe que me deu muito apoio. 
Ela me deu a minha Stratocaster. Mas meus pais também não 
diziam: ‘Não vai pra escola, fica em casa tocando guitarra’. Mas 
depois de você dar para eles uma casa e um Porshe de presente, aí 
eles falam: ‘esse é meu garoto’ [risos]”.
Além de Abba e Deep Purple, quais foram as suas in-
fluências? “Eu sempre ouvi muito Iron Maiden, Bla-
ck Sabbath com o Dio, nunca gostei muito do 
Led Zeppelin, ou do Hendrix, apesar de serem 
grandes músicos. O Malmsteen disse uma 
coisa muito engraçada uma vez: que o 
Hendrix deveria ter aprendido a afi-
nar a guitarra dele [risos]. Prova-
velmente, era uma brinca-
deira, não é o tipo de 
coisa que se fale”. 

III - Adagio 
molto e cantabile

Na segunda parte do seminário, Tolkki falou sobre ter 
uma banda e como sobreviver a ela. “Vocês podem achar 

que, sendo brasileiros, nunca vão ter sucesso com uma banda, 
principalmente se cantam em inglês. A única chance que você vê é 

sair do País. Todos aqui conhecem o Nightwish? Essa banda vem de 
um vilarejo de cinco mil pessoas. Como é possível? O que teria acon-
tecido se o Tuomas não tivesse tentado? ‘Sou de uma vila de cinco 
mil pessoas, na Finlândia, não vou conseguir, não vou ter sucesso’. 
Por algum motivo ele não pensou assim e o Nightwish vende hoje 
dois milhões de discos. A lógica diz: somos cinco milhões de pessoas 
na Finlândia. Se isso é possível lá, é aqui também”.
No começo é muito difícil permanecer no trajeto. Isso só é possível 
com a prática e treinamento, não tem outro jeito. Quando Tolkki en-
trou no Stratovarius em 1984, diz ele que praticaram seis dias por se-
mana por cinco anos. Para ele, ensaiar uma vez por semana não bate 
com a pretensão de ser um músico profi ssional. 
Falando em banda, o Stratovarius e os problemas não poderiam fi car 
fora de pauta. “É como um casamento. Algo acontece e não funciona 
mais”. Convivência? “Talvez, músicos têm egos acentuados, nos acha-
mos superiores aos outros, apesar de que muitas vezes não falemos 
isso diretamente. Isso é mais complicado de lidar. Mas os problemas 
não estão no começo, eles vieram mais tarde”.

IV – Recitativo
Na parte fi nal do seminário, Tolkki chamou vocalistas da plateia 
para cantar. Um cantou Angra, outro Speed Of Light, canção 
do próprio Stratovarius, um Deep Purple e uma moça Evanes-
cence. Todos bem acima da média. Tolkki, que ora só ouviu, 
outra acompanhou com a guitarra, 
falou sobre enfrentar os próprios 
medos, deu algumas dicas vocais 
e até pediu demos. “Sabe o que 
fez comigo?”, disse ele para 
um dos intérpretes. “Me 
fez chorar. Isso 
não acontece 
sempre. Você 
é um grande 

vocalista, tem dinâmica. Você diz que está com medo e vem aqui e canta 
como um anjo. Só consigo imaginar como você canta quando não está 
com medo. Tem banda? Tem demo? Manda pra mim...”. 
Tolkki tocou então a primeira música solo, algo romântico, porque ele 
se sentia romântico naquela noite, brincou. E, em seguida, pediu se 
queríamos ouvir alguns riffs. “Alguma coisa que não seja Black Dia-
mond, já toquei umas duas mil vezes”. A plateia, sedenta por mais, 
começou a jogar os nomes. Phoenix, Stratosphere, Paradise, Against 
the Wind, Forever Free, Will The Sun Rise… e outra canção solo.

The End
“É bom de vez em quando a gente pensar nisso, pensar que a par-
tir desse momento temos um tempo limitado de vida. Isso nos 
faz repensar nossas prioridades. Vou falar agora de alguém mui-
to importante para mim, alguém que passou boa parte da vida 
doente, sentido dores horríveis e ainda, no final, ficou surdo. O 
que significa para um músico ficar surdo? E o que ele faz?”.
“Ele faz música, compõe sua última sinfonia, a nona. E escolhe 
como tema um poema que fala sobre amor universal e sobre 
irmandade. Que tipo de cara é esse? Vou colocar para tocar um 
minuto de Beethoven e esse pode ser o momento mais impor-
tante dessa noite, mais importante do que tudo aquilo que foi 
falado hoje aqui. Peço que vocês realmente escutem de co-
ração aberto. Preste atenção com o que acontece com você, 
quais emoções, quais sentimentos, quais pensamentos...”.
A música começa sob o silêncio e ela termina perpetuando a 
quietude. Alguns se ajeitam na cadeira, outros apenas esperam. 
Tolkki observa sedento por reações, como se quisesse guardar 
e levar com ele aquele momento. “O que vocês sentiram?”.
“Beethoven faz música com as próprias emoções. É isso o 
que tenho a dizer a vocês: quando for compor qualquer coi-
sa, é legal você entrar em contato com seus sentimentos, 
esquecer o resto, seus pré-conceitos. Quando os quatro 
subiram no palco e se soltaram do próprio medo, canta-
ram muito bem, porque eles começaram a sentir a músi-
ca e não há nada que supere isso. Esse é um sentimento 
único. A música é uma linguagem universal e, quando 
vocês estavam cantando, eu senti a energia. Ela me afe-
ta. A música é isso, é sentimento. E se você conseguir 
tocar alguém, fazer com que alguém sinta algo espe-
cial quando está ouvindo a sua música, porque essa é 

a função da música, aí sim você pode se 
considerar o cara. É isso”. 

- O que tem o cineasta nova-
iorquino Stanley Kubrick 

com isso? Não perca, na 
semana que vem, a entre-
vista exclusiva que Timo 
Tolkki deu ao Gazeta 
ALT e ainda detalhes 
sobre o pocket show 
que rolou depois do 

seminário.
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 O assassinato do Papai  
      Noel ou      todos
      eles são 
     lindos

Conto de Natal

Foi nas vésperas natalinas de 2005 que o plano 
com instintos macabros se anunciou. E nasceu do jei-

to que surgem as ideias despretensiosas e com requintes de 
crueldade: debaixo de uma luz baixa, do calor de dezembro e de ma-

drugadas sem sono. Eram jovens as mentes que, sem muita consideração 
pelo espírito natalino alheio, planejaram um assassinato simbólico de 

uma fi gura causadora de sérios bocejos entre eles: o Papai Noel.

Antes que não se faça bem entender a história, explico-lhes o con-
texto. Os três jovens responsáveis por tais pensamentos não queriam 

matar uma ideia ou deixar criancinhas solitárias de fantasias de fi m 
de ano, mas revidar as ranzinzices que, segundo eles, formigavam 

incômodas do lugar-alvo que escolheram como o local do homi-
cídio. Era mais uma vingança aos que não se comportavam 

bem durante o ano todo, a vida toda, e, no fi m, lustra-
vam caras e inexpressivas decorações natalinas que 
remetem a um inverno tão distante quanto desejado. 
Certos corações são muito mais a neve enrijecendo peles 
e sentimentos do que o calor derretendo corpos e ânimos.

Pois que naquele Natal modorrento de 2005, um ano ím-
par como este, que corre a passos lentos, um vistoso exemplar 

do idoso de trajes vermelho e branco que abraça crianças birren-
tas em portas de lojas destacava-se numa rua não tão longínqua do 

centro da cidade. Cascavel, naquele ano, enchia-se de luzes e de uma decora-
ção digna de fi lme natalino: botas de lareira, uma boa casa para o bom velhinho, 

lojas em horário comercial estendido. E aquela fi gura infl ada no quintal, na rua 
tranquila, cuja gordura bem-vinda era iluminada por dentro quando a noite 

caía. Um modelo da bonança forjada em golpes de pelica.

Devia medir quase dois metros o Papai Noel infl ável com luz dentro, disse-me 
um dos responsáveis por existir esse contar; não fosse, afi nal, a vontade de rechaçar 

o invento no quintal dos outros, não haveria por que prevenir os desavisados. Aumentem 
muros e fechem grades: não há espírito festivo que trave impulsos vários. Qual foi o plano? “A ideia era acabar 
de alguma maneira com aquela fi gura mentirosa. Não víamos muito do espírito que tentavam demonstrar 
com uma imagem tão batida: quer dizer que essas coisas todas sentidas no Natal não precisam ser vistas no 
resto do ano? Não concordamos com isso”. Maria* defendeu os motivos, que não eram sozinhos. “Também 
queríamos acabar com o Papai Noel, é simples”, varreu João as palavras de causa da comparsa; foi também 
ele quem sugeriu a arma do crime: o Papai Noel falsário seria explodido.

Um dia antes da noite de Natal, data escolhida para o crime por motivos que não pedem 
explicações, foram os três jovens a uma loja que fi ca um tanto movimentada no fi m do 
ano e em grandes fi nais de campeonato em especial, a de fogos de artifício. Lá, calculando 
precisamente as possibilidades que tinham, escolheram modelos básicos: “Precisávamos 
de algo barato e que fosse de impacto sufi ciente para estourar o plástico infl ável, que 
era espesso. Também não queríamos que ele explodisse de vez ou que alguém cor-
resse risco de se machucar... Melhor seria que ele esvaziasse aos poucos...”. Eles não 
lembram bem qual o tipo de munição utilizada, mas dizem que foi uma bombinha 
maior e uma um pouco menor. Duas para garantir o sucesso da empreitada.

A última ceia antes de a vontade ser concretizada foi de ansiedade. “Re-
passamos algumas vezes o planejamento, que no fundo era bem simples”, 
relembrou Samanta com certa expressão de riso nos olhos. “Voltarí-
amos para casa depois da ceia de Natal, por volta da meia-noite, e 

aguardaríamos até que a rua se esvaziasse por completo. Depois, 
somente um de nós jogaria as bombinhas, de preferência o mais 

ágil, e os outros dois fi cariam mais longe, de tocaia, orientan-
do o responsável pela morte em si, e depois todos sairía-

mos correndo para um lugar seguro e esperaríamos 
lá até que aqueles que fossem atraídos pelo barulho 
já tivessem voltado para dentro de casa”.

James lembrou que foi o escolhido não só por correr 
mais rápido, mas por ter os braços mais longos. “Não bastava jo-

gar as bombinhas e esperar o resultado, era preciso ter certeza de 
que elas fossem parar bem perto do Papai Noel. Isso porque entre 

o arremesso e a chegada, por assim dizer, tinha um tempo de espera, 
elas não estouravam assim que batessem no alvo. Então, tinham que 

ser colocadas de um jeito que não batessem e voltassem e que fi cassem 
bem próximas do plástico na hora em que estourassem. O melhor era que fossem co-

locadas e não arremessadas, por isso fui escolhido, já que o meu braço alcançava mais longe”.

Da forma e na hora previstas, como devem acontecer os planos bem pensados, to-
dos estavam posicionados. “Tudo podia dar errado na hora”, lembrou Maria com um 
semblante em que pesava a irresponsabilidade do ato, “as pessoas da casa podiam 
aparecer, João podia errar o alvo, eu podia sair gritando sem querer... mas no fi m tudo 
deu certo”. Quando João depositou a artilharia de forma praticamente calculada, 
pouco tempo restou para que corressem os corações disparados. E correram até se 
sentirem sufi cientemente seguros para soltar a respiração, que ainda fi cou presa 
por alguns momentos. Não era medo, enfi m, era um sentimento nada natalino 
muito semelhante 
à vingança. Con-
forme o modelo 
de Papai Noel 
– que deve ter 
sido caro, pelas 
descrições – es-

vaziava seu interior oco de ar, esvaiam-se também, segundo 
os jovens guerrilheiros de natal, as intenções furadas que 

uma vez o instituíram.

Pergunto a eles se alguma coisa mudou depois que o rom-
pante ato foi efetuado, se a simbologia, afi nal, surtira al-

gum efeito. Uma voz que dizia pela expressão de todos soou 
tímida: “Não acredito que tenha mudado alguma coisa realmente na forma de ver ou sentir as 
coisas, mas nunca mais foi visto um Papai Noel tão falso pela vizinhança”.

Olhos plásticos, corações amortecidos
Afi nal, qual desses bonecos vestidos para temperaturas abaixo de zero num país tro-
pical cujas festividades natalinas se dão em pleno verão não é falso? Algo dito por João 

retumbava em som razoável para ser considerado: “Eu vi outro dia um Papai Noel 
numa vitrine de loja que tinha uma barriga transparente com uma cascatinha 
dentro dela”. Depois do susto justifi cável, pensei que era menos a falsidade 

deles que me irritava, mas a forma como eram 
encarados pela maioria. Numa volta rápida 
por Cascavel, observei os gritos natalinos 

que por aí eram dados na perspectiva de 
entender um pouco a relação entre enfeites 
e pessoas que enfeitam. A que conclusão eu 

chegaria, nem eu poderia imaginar.

“Como são feios esses Papais Noeiseseses!”. Foi 
a primeira exclamação humorada que me marcou. 

Os amigos acompanhavam no carro que seguia por 
algumas ruas aleatórias. “Olha aquele pendurado na 
sacada... Está tentando o suicídio o pobre coitado!”. É 

tanta concorrência, pensei comigo, que eles estão as-
sim mesmo, desejando a morte que chegou a outros 
sem pedido. Num outro ponto da cidade, o velho de 
barba branca vem em formato de banco. Sim, sentam-
se do velhinho que já tem orelhas vermelhas de 
tanto ouvir pedidos. Não sabem mais o que in-
ventar, pensei cheia de preguiça de novos 
modelos do personagem que alguns 
juram ter sido criado pela Coca-Cola. 
Outro boato que me causa um bocejo.

Em certas casas, fi guravam uns Papais 
Noéis em tons pastéis, numa rima ingra-
ta, que muito agradam os de senso estéti-
co mais presente. O velho vermelho sangue foi 
deixado de lado para que um estilo mais apurado 
venha à tona. São espíritos natalinos mais amenos talvez, 
ou tudo pelo bom tom de uma decoração apropriada. Todos 
fi cam muito apropriados no fi m de ano; é certo cumprimentar de forma polida, comprar presen-
tes que agradem de maneira polida, maquiar rostos com uma neve inexistente. Mencionei corações gelados? 
Faço-me previsível, como são as expectativas que confi rmo em outros.

Há decorações mais regulares, é fato. O vermelho e o verde dos penduricalhos feitos acompanhantes fa-
zem-se sagrados. Os personagens principais, porém, não são nem de perto regulares. A princípio, assusto-
me com um rosto tão feminino que eu juraria pertencer à Mamãe Noel – não muito apreciada por essas 
bandas, somos machistas, patriarcais, gostamos do que é certo e certo há tempos –: cílios muito alon-
gados, olhos muito azuis, um arredondado todo feminino. Admiro você, Papai Noel. Sua masculinidade 
não foi prejudicada, só ganhou mais delicadeza. Ao lado desse exemplar que me deixou 
mais feliz, um barrilzinho em formato festivo: percebo que o bom velhinho pode ter 
excesso de peso, ele as regras estéticas permitem, dá sensação de conforto, carinho 
sobrando em calças e casacões.

Pendurados perigosamente em árvores – o que é uma árvore para quem se 
joga por nossas inexistentes lareiras! – os pequenos que mais me fi zeram sorrir: 
velhotes de caras retorcidas, bocas e olhos irregulares, uma barca revoltosa. 
Exalavam uma implicância doce, daquelas suportáveis, que acabam sempre 
num sorriso. Foram os meus prediletos. Outros, de bicos arredondados que 
os afastavam de qualquer formato humano também viraram penduricalhos, 
não há limites para o uso fi gurativo. Se eu pensava antes que não havia limi-
tes, é porque não conhecera antes o Noel ginasta. As pernas em abertura 
improvável eram riso certo. Com que objetivo fi xaram eternamente aquele 
senhor em posição deveras desconfortável eu nunca saberia.

Agora penso que os jovens afoitos que assassinaram, na noite de Natal, 
aquele exemplar único de Papai Noel podiam arrepender-se sem vergonha 
aos ímpetos varonis – que aqui, já disse, cantamos varonil e não juvenil 
como quisera, certa vez, uma professora afeita ao feminismo –. Ele era, ape-
sar de tudo, único, como somos todos nós, e possuía, também igual a todos, 

uma beleza bem peculiar. Todos os Papais Noéis são lindos afi nal. 
Nós é que não somos tão natalinos assim.

* A pedido dos entrevistados, os nomes verdadeiros foram modifi cados.
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